
 

             
                                          ဂမ္ဘီယာ နွင္ ့ျမန္မာနိုင္ငံမႈခင္းအေပၚ               
            ကမာၻ ့တရားရံုး ICJ တြင ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန ့ၾကားနာမႈ နွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ 
                                             ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္ 
 
၁။  နိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားရုံး (International Criminal Court - ICC) နွင့္ မတူဘဲ ICJ သည္ 
ကုလသမဂၢ၏ အဓိက တရားစီရင္ေရး ယႏၱရားျဖစ္သည္။1 နိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ ပင္မျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢ 
၏ ပဋိညာဥ္2 ကုိ ေလးစားလုိက္နာေဖာ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ ယေန ့ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ ICJ သည္ 
ကုလသမဂၢ၏ အေထြေထြညီလာခံ၊ လူ ့အခြင့္အေရးေကာင္စီ၊ လူ ့အခြင့္အေ၇းဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံး အစ 
ရိွသည့္ အျခားယႏၱရားမ်ားနွင့္ ဆန္ ့က်င္ရပ္တည္သြားခဲ့သည္။ တရားရုံးတုိင္း၏ အရင္းခံတာ၀န္သည္ 
အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပီးတရားမွ်တမႈ ကုိ ရွာေဖြ၇န္ျဖစ္သည္။ ယေန ့စစ္ေဆးမႈတြင္ ICJ သည္ 
နုိင္ငံတကာဥပေဒ၏ စံခ်ိန္စံညြန္း3 ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္သည္။ နုိင္ငံတကာဥပေဒအေပၚ အမ်ား 
ယုံၾကည္နုိင္မႈ4 ကုိ ထိခုိက္ေစသည္။ ယင္းကုိ ကန္ ့ကြက္ပါသည္။ 
 
၂။  ယခင္ၾကားနာမႈ တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံကုိ ကုုိယ္စားျပဳ၍ နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
တက္ေရာက္ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းခဲ့ေၾကာင္း နွင့္သူမသည္ ယခု မတရားခ်ဳပ္ေနွာင္ တရားစြဲဆုိခံေနရေၾကာင္း ICJ  
အသိျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ NLD အစုိးရေနရာတြင္ တာ၀န္ယူလာသည့္ 
အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အစုိးရကလည္း ျမန္မာနုိင္ငံကုိ ကုိယ္စားျပဳကာ မႈခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းသြားရန္ 
အသင့္ရိွေၾကာင္း တရားရုံးကုိ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနနွစ္ရပ္ အၾကား 
မွပင္ ICJ သည္ စစ္ေကာင္စီကုိ လ်ိဳ ့၀ွက္ဆက္သြယ္ကာ ျမန္မာနုိင္ငံကုိယ္စားအမႈကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ 
ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ယေန ့မႈခင္းစစျခင္းမွာပင္ အထက္ပါအေျခအေနနွစ္ရပ္အား အဘယ္ေၾကာင့္ 
မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တရားရုံးသည္ နည္းလမ္းတက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရန္ တာ၀န္ရိွ 
သည္။ ယင္းသုိ ့မေဆာင္ရြက္ဘဲ ဘာမွ မျဖစ္သက့ဲသုိ ့ပုံမွန္သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ မႈခင္းကုိ ၾကားနာသြားျခင္းမွာ 
တရားရုံး၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနွင့္ လည္း ဆန္ ့က်င္သည္။5 
 

 
1 The principal judicial organ of the UN 
2 The Charter of the UN 
3 The peremptory norms of general international law or Jus Cogens and Erga Omnes obligations  
4 The credibility of international law 
5 Rules of the Court 1978 <https://www.icj-cij.org/en/rules> 
Article 31: In every case submitted to the Court, the President shall ascertain the views of the parties with regard 
to questions of procedure. For this purpose he shall summon the agents of the parties to meet him as soon as 
possible after their appointment, and whenever necessary thereafter. 
Article 61(2): The Court may, during the hearing, put questions to the agents, counsel and advocates, and may 
ask them for explanations. 



၃။  ယေန ့ၾကားနာမႈ တခုလုံးတြင္ စစ္ေကာင္စီကုိ ကုိယ္စားျပဳကာ Mr. Christopher Staker ဦးေဆာင္သည့္ 
ေရွ ့ေနအဖြဲ ့က ဂမ္ဘီယာသည္ OIC ၏ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္6 သာစြဲဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  
ထိခိုက္နစ္နာသည့္ နုိင္ငံ7 မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈကုိဆန္ ့က်င္ျခင္းဆုိင္ရာ နိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ 
အပုိဒ္ ၈ ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံကခြ်င္းခ်က္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ဂမ္ဘီယာက ျမန္မာနုိင္ငံကုိ တရားမစြဲခင္ေပးပုိ ့ 
ေသာစာမွာလည္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနေၾကာင္း အစရိွသည္တုိ ့ျဖင့္  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ခ်ိဳ ့ 
ယြင္းခ်က္မ်ား8  ရိွေနေၾကာင္းျဖင့္ ေထာက္ျပကာ ICJ တြင္ စီရင္ပုိင္ခြင့္မရိွေၾကာင္း တင္သြင္းသြားခဲ့သည္။ 
ICJ က အဆုိပါတင္သြင္းမႈမ်ားကုိ လက္ခံကာ ဂမ္ဘီယာ၏ စြဲဆုိမႈ ကုိ ပယ္ခ်လုိက္လ်င္ ျမန္မာနုိင္ငံဘက္က 
နုိင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံဘက္က န္ိုင္သြားျခင္းမွာ စစ္ေကာင္စီက နိုင္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါမည္။ စင္စစ္ 
အားျဖင့္ စစ္ေကာင္စီေရွ ့ေနမ်ား၏ ကန္ ့ကြက္ခ်က္အမ်ားစုအေပၚ ICJ က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးျပီးျဖစ္သည္။9 
 
၄။    တရားစီရင္မႈ တုိင္းတြင္ နွစ္ပုိင္းရိွပါသည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တရားမွ်တမႈကုိ ရွာေဖြျခင္း10 နွင့္ 
အနွစ္သာရအရ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြျခင္း11 တုိ ့ျဖစ္သည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တရားမွ်တမႈကုိ ရွာေဖြျခင္း 
သည္ အနွစ္သာရအရတရားမွ်တမႈရွာေဖြျခင္း ကုိ ပ့ံပုိးရန္ျဖစ္သည္။ ဖ်က္ဆီးရန္ မဟုတ္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ကါ စီရင္ပုိင္ခြင့္မရိွဟု ICJ က ဆုံးျဖတ္ျပီး မႈခင္းကုိ ပယ္ခ်လုိက္ပါက 
အနွစ္သာရအရ တရားမွ်တမႈရွာေဖြျခင္းကုိ ဖ်က္ဆီးလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါမည္။ တုိင္းျပည္၏ကုိယ္စားလွယ္ 
ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖမ္းဆီးခံေနရမႈကုိ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ NUG ၏ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ကုိ 
ျငင္းဆုိလိုက္ျခင္းတုိ ့မွာ တရားရုံးသည္ စစ္ေကာင္စီဘက္က လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား အား 
ေပးသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။ ယင္းကုိ ဂမ္ဘီယာဘက္က ျပန္လည္ေထာက္ျပကန္ ့ကြက္ပါမူ 
တရားရုံးဘက္က ျပင္ဆင္ေကာင္းျပင္ဆင္နုိင္ဘြယ္ရိွသည္။ ၂၃ ရက္ေန ့တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရပါမည္။ 
 
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္                          ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၂) ရက ္၂၀၂၂ ခုနွစ္။ 
 
အေသးစိတ္သိရွိလိုလ်ွင္ ဆက္သြယ္ရန္ 
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6 Proxy state 
7 Injured state  
8 Procedural flaws  
9 https://www.icj-cij.org/en/case/178 
10 Procedural justice  
11 Substantive justice  


